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Odbor vnější komunikace 

pátek, 22. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Na zdanění dividend by stát nevydělal, varují ekonomové v deníku Právo před návrhem ministryně práce a 

sociálních věcí Jany Maláčové, podle níž by zisky z akcií měly podléhat dani. Deník N přináší rozhovor 

s ministrem dopravy Danem Ťokem, tématem jsou plány na výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. E15 upozorňuje 

na komplikace stavby nového letiště ve Vodochodech. Hospodářské noviny popisují příběh příslušníka StB 

Ladislava Máchy, který v roce 1950 umučil kněze Josefa Toufara. Česká národní banka prověřuje kvůli 

podezřelým transakcím ruskou Expobank, upozorňují Lidové noviny. Mladá fronta DNES se věnuje omezování 

služeb České pošty, kvůli úsporám i nedostatku lidí podnik plánuje omezení roznášky některých zásilek jen na 

vybrané dny v týdnu. 

Zprávy 

Mf DNES: Stát má jasno, jak na jádro. Po letech jednání má stát konkrétní představu, za jakých podmínek by mohly 

v ČR vzniknout nové jaderné bloky. Plán, který na čtvrtečním jednání představili vládní politici, počítá s uzavřením 

smlouvy mezi státem a společností ČEZ. Rozvoj by se měl primárně týkat zdroje v Dukovanech. Podle premiéra Andreje 

Babiše by měl stát průběžně monitorovat průběh stavby a zodpovědnost za případné prodražení by nesl ČEZ. 

HN: Trumpova cla připraví v Česku o práci desítky tisíc lidí. Pokud americký prezident Donald Trump uvalí cla na 

dovoz autodílů ze zemí Evropské unie, může v České republice přijít o práci až 25 tisíc lidí a růst tuzemské ekonomiky 

by mohl zpomalit až o půl procentního bodu – hospodářství by tak přišlo o 26 miliard korun. Vyplývá to z průzkumu 

Vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomická studia.  

Mf DNES: Jízdní slevy i dálnice v ohrožení. Stát škrtá. Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje ušetřit v 

rozpočtu na rok 2020 celkem 25,3 miliardy korun, resort se dle jejích slov připravuje na snížení růstu HDP a nižší příjmy 

státní kasy. Podle ekonomů jsou v současné chvíli nejohroženějšími položkami slevy na jízdném nebo rozvoj dálniční 

sítě. 

E15: Češi zaplatili kartou miliardu účtů. Češi v loňském roce zaplatili bezkontaktními platebními kartami nebo 

chytrými telefony zboží a služby za 486,4 miliardy korun, meziročně o 116 mld. Kč více. Vyplývá to z údajů Sdružení 

pro bankovní karty, podle kterého se bezkontaktně uskutečnilo celkem 70 procent všech karetních transakcí. Poprvé 

v historii pak byla překonána hranice jedné miliardy účtů placených prostřednictvím karet. 

Mf DNES: Z náklaďáku do traktoru. Čeští zemědělci si dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků. Nedostatek řidičů zemědělské techniky chce nově ministerstvo dopravy vyřešit zmírněním požadavků 

k získání řidičského oprávnění na traktor. Nově by jej mohli řídit i šoféři s kvalifikací na kamion včetně malých strojů 

s hmotností do 7,5 tuny.  
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E15: Projekt letiště Vodochody komplikuje křižovatka. Plány skupiny Penta na vybudování civilního letiště ve 

Vodochodech se komplikuje. Nový územní plán města Odolena Voda přesouvá výstavu pro letiště klíčové dálniční 

křižovatky do tzv. územní rezervy, tedy do nezávazné části plánu. Stavba sjezdu, bez nějž se letiště neobejde, by tak 

byla vázána na další zdlouhavé změny v dokumentaci. Skupina Penta proto chce hledat alternativní řešení. 

E15: Fitch možná zhorší rating Británie. Agentura Fitch Ratings varovala, že by mohla kvůli rostoucí nejistotě 

ohledně jednání o brexitu snížit rating Spojeného království. Británie má v současnosti rating na stupni AA, což je třetí 

nejvyšší možná známka. Brexit bez dohody by pak podle agentury vedl k podstatnému narušení hospodářských a 

obchodních vyhlídek. 

 


